
Oudenaarde, 27 september 2022

De voorzitter van de gemeenteraad heeft de gemeenteraad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet 
lokaal bestuur, op maandag, 26 september 2022 om 19.00 uur in het stadhuis, met het oog op de 
bespreking van de hiernavolgende agenda.

algemeen directeur, voorzitter,

Bart Baele Lieven Cnudde

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

1. Secretariaat - Geloofsbrieven - Goedkeuring

De geloofsbrieven van mevrouw Mathilde Haesaert als gemeenteraadslid worden goedgekeurd. Tegen 
deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

2. Secretariaat - Eedaflegging - Goedkeuring

Mevrouw Mathilde Haesaert legt in openbare vergadering van de gemeenteraad de eed “ik zweer de 
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” af in handen van de voorzitter van de 
gemeenteraad. Ze treedt in de vervanging van raadslid Luc Notebaert als gemeenteraadslid en wordt 
aangesteld voor de duur van de bestuursperiode of tot de raad een nieuwe persoon aanduidt.

3. Secretariaat - 'Haalbaarheidsstudie Vlaamse Ardennen' - Goedkeuring

De gemeenteraad neemt kennis van het eindrapport ‘Haalbaarheidsstudie Vlaamse Ardennen’. De stad 
Oudenaarde zet samen met de gemeenten Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem in op een 
versterkte samenwerking binnen de referentieregio Vlaamse Ardennen. De wenselijkheid en 
haalbaarheid van fuseren wordt niet verder onderzocht.

4. Secretariaat - Rapporten Audit Vlaanderen - Kennisgeving

De gemeenteraad neemt kennis van de rapporten van Audit Vlaanderen m.b.t. enerzijds de opvolging 
van verbonden en verzelfstandigde entiteiten (VVE) en organisatiebeheersing anderzijds.

SECRETARIAAT VEILIGHEID

5. Veiligheid - Aanstelling GASvaststeller - Goedkeuring

Een medewerker wordt door de gemeenteraad aangesteld als GAS-vaststeller.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MILIEU
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6. Milieu - Aankoop perceel ontginningsfase 4 Volkegembos 2 - Goedkeuring

In Volkegem/Mater ontwikkelt de stad in samenwerking met Natuurpunt een stadsbos van een 30 ha 
op de terreinen waar aan leemontginning wordt gedaan (tussen de Steenbergstraat, Rogier van 
Brakelstraat, Holleweg en N8). Er is een overeenkomst afgesloten tussen de stad en de ontginner om 
na afwerking van een ontginningsfase het ontgonnen terrein aan te kopen en te bebossen.  De aankoop 
betreft een vrijgekomen stuk gelegen binnen ontginningsfases 3 en 4.

7. Milieu - Aanpassing van de ontwerp samenwerkingsovereenkomst bijkomende natuur - 
Goedkeuring

Het Agentschap voor Natuur en Bos wordt geschrapt als partner in de samenwerkingsovereenkomst 
tussen de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, het college van burgemeester en schepenen van 
de Stad Oudenaarde en Natuurpunt vzw voor de creatie van bijkomende feitelijke (geen bijkomende 
planologische) natuur in de Scheldevallei in de regio van Oudenaarde.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR RO/WONEN

8. RO Wonen -  IGS Lokaal Woonbeleid Herziening aanvullende activiteiten 2023 - 2025 - 
Goedkeuring

De Gemeenteraad keurt de herziening van de aanvullende activiteiten in het activiteitenpakket van het 
intergemeentelijk project lokaal woonbeleid ‘SOLVA cluster Horebeke, Kruisem Oudenaarde 
Wortegem-Petegem ’ goed. Een kopie van het besluit van de gemeenteraad wordt voor 30 september 
2022 overgemaakt aan initiatiefnemer SOLVA.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

9. BIA - Weg- en rioleringswerken cluster Broeke - Aankoop van 2 percelen grond langs de 
Driesleutelstraat - Goedkeuring

Met het oog op het realiseren van “ weg- en rioleringswerken te Mater – cluster Broeke “ wordt  de 
aankoop van 2 percelen grond in volle eigendom met een totale oppervlakte van 34,6411 m² en een 
totale kostprijs van € 7.800,00 goedgekeurd dit overeenkomstig de geviseerde koopovereenkomsten en 
het grondinnemingsplan en -tabel .

10. BIA - Erfpachtovereenkomst Donk fase 1 en 2 - Goedkeuring

Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp van notariële akte houdende de vestiging van een 
erfpachtrecht ten voordele van Roompot op de onroerende goederen, omvat door Fase 1 en Fase 2 van 
het project “De Donk”.

11.  BIA - Samenaankoop ziekenwagen - Goedkeuring

De gemeenteraad gaat akkoord met de betoelaging van BVLAR om via de aankoopcentrale van de 
Algemene Directie Civiele Veiligheid, FOD Binnenlandse zaken een ziekenwagen (MERCEDES 
BENZ Sprinter 419 CDI type bestelwagen L2 RWD) aan te kopen. Het geraamde bedrag voor deze 
aankoop bedraagt € 164.265,30 (incl. BTW) en zal worden verrekend op het budget 2022/GBB-
VEILIG/0420-00/6640000. Na verrekening van de ontvangen schadevergoeding (164.265,30 – 
55.015,70 = 109.249,60), bedraagt de tussenkomst van AZ Oudenaarde volgens de 
samenwerkingsovereenkomst € 36.416,53 (109.249,60 * 1/3 = 36.416,53). Deze tussenkomst is 
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voorzien op 2022/GBB-VEILIG/0420-00/1500000. De aanvaarding van het expertisevoorstel 
betreffende de te recupereren totaalwaarde, vastgesteld op € 55.015,70 en hierbij inbegrepen de 
restwaarde van € 5.000 voor het wrak, wordt bekrachtigd.

12. BIA - Heraanleg Donkstraat ( perceel 1) en waterbeheersingswerken ( perceel 2) - 
Eindafrekening - Goedkeuring 

Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Heraanleg Donkstraat en 
waterbeheersingswerken - Perceel 1 (Heraanleg Donkstraat)”, waaruit blijkt dat de werken een 
eindtotaal bereikten van € 131.748,34 ( exclusief  btw) + € 2.531,72 ( herziening) = € 134.280,06
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Heraanleg Donkstraat en 
waterbeheersingswerken - Perceel 2 (Waterbeheersingswerken)”, waaruit blijkt dat de werken een 
eindtotaal bereikten van € 48.877,50 (exclusief btw).

13. BIA - Dading herstel dak sporthal - Goedkeuring

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de dading om de aansprakelijkheidsdiscussie rond de 
stormschade aan het dak van de sporthal definitief te beslechten. Het stadsaandeel wordt bepaald op € 
6.306,69.

14. BIA - Samenwerkingsovereenkomst Bruwaan Noord (rotonde Eine) - Goedkeuring

De samenwerkingsovereenkomst tussen het Gewest, projectontwikkelaar SOLVA en de Stad 
Oudenaarde voor de aanpassing van de rotonde op de N60 – N441 ter ontsluiting van het 
bedrijventerrein Bruwaan Noord wordt goedgekeurd.

15. BIA - Weg en rioleringswerken in Materplein, Kerkgate en Tempelstraat-Project O215121- 
Ontwerp - Goedkeuring

Het ontwerp (aanbestedingsdossier) voor de opdracht “weg- en rioleringswerken Materplein, Kerkgate 
en Tempelstraat – project O215121 ” wordt goedgekeurd. Raming :  € 2.041.287,95 (exclusief btw) of  
€ 2.469.958,42  (inclusief btw). Subsidie : Vlaams Gewest : Subsidiering voor de aanleg van openbare 
rioleringen :  €  712.151,31 ( exclusief btw)  of  861.703,09  ( inclusief btw).Wijze van gunnen : 
openbare procedure.

16. BIA - Aankoop woning Dokter Honore Dewolfstraat - Goedkeuring

De gemeenteraad keurt de overeenkomst voor de aankoop  van de woning gelegen Dokter Honore 
Dewolfstraat 9 (sectie A, afdeling Oudenaarde 7/Leupegem, perceel 0045N)  tegen een bedrag van € 
270.000, goed.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR MOBILITEIT

17. Mobiliteit - Politiereglement Meldenstraat Bebouwde Kom - Goedkeuring

In de Meldenstraat, tussen de Berchemweg en Ruiminge, wordt de snelheid voor gemotoriseerd 
verkeer verlaagd van 70km per uur naar 50km per uur. Dit door het plaatsen van een F1 en een F3 
verkeersbord.

18. Mobiliteit - Politiereglement mindervalideplaats Kattestraat - Goedkeuring

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 5 blz op code.esignflow.be met code 1002-4138-7028-1072 en wachtwoord mutako

https://app.esignflow.be/nl-be/code/1002413870281072


In de Kattestraat nr. 19 wordt een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap. Deze 
wordt aangeduid met bord E9a met logo personen met een handicap.

19. Mobiliteit - Lucien vd Fonteynelaan permanent éénrichting - Goedkeuring

De Lucien Vandefonteynelaan wordt éénrichting vanaf het kruispunt van de Edelareberg tot aan het 
kruispunt met de Mijtestraat. Dit wordt aangeduid door een F19 verkeersbord met een M18 onderbord 
en een C1 verkeersbord met M12 onderbord.

20. Mobiliteit - Parkeerplaatsen personen met een handicap - Goedkeuring

Op het Ohioplein worden twee parkeerplaatsen ingericht als parkeerplaats voor personen met een 
handicap. In de Gentstraat ter hoogte van woning met huisnummer 35 wordt er een parkeerplaats 
voorzien voor personen met een handicap. In de Ohiostraat ter hoogte van woning met huisnummer 
211 wordt er een parkeerplaats voorzien voor personen met eenhandicap. In de Ijzerstraat ter hoogte 
van woning met huisnummer 15 wordt er een parkeerplaats voorzien voor personen met een handicap. 
In de Kortrijkstraat ter hoogte van woning met huisnummer 20 wordt er een parkeerplaats voorzien 
voor personen met een handicap. In de Koestraat ter hoogte van woning met huisnummer 203 wordt er 
een parkeerplaats voorzien voor personen met een handicap. In de Nestor de Tièrestraat ter hoogte van 
woning met huisnummer 193 wordt er een parkeerplaats voorzien voor personen met een handicap.

21. Mobiliteit - Parkeerverbod Pijkenherestraat - Goedkeuring

Er wordt een parkeerverbod ingesteld in de Pijkenherestraat, dit bij inrijden van de straat aan de 
linkerzijde over een lengte van 20 meter. Dit wordt aangeduid d.m.v. een onderbroken gele lijn op de 
stoeprand.

22. Mobiliteit - Tonnagebeperking Baarstr., Louise Mariekaai, Maagdendale - Goedkeuring

Er wordt een tonnagebeperking van 3,5ton met uitzondering voor plaatselijk verkeer ingesteld voor de 
Louise Mariekaai, Baarstraat en Maagdendale. Dit zal gesignaleerd worden d.m.v. van een 
verkeersbord C21(3,5t) met onderbord GIV (uitgezonderd plaatselijk verkeer), dit aan het begin van de 
Louise Mariekaai, aan de overgang Baarstraat naar Louise Mariekaai, na het kruispunt Magendendale 
met de Baartsrtaat en aan het begin van Maagdendale. 

23. Mobiliteit - Parkeerverbod Ruttemburgstraat - Goedkeuring

Het bestaande parkeerverbod in de Ruttemburgstraat wordt verlengd, dit t.e.m. huisnummer 9. Dit 
wordt aangeduid met een gele onderbroken lijn op de stoeprand. Het bestaande parkeerverbod in de 
Ruttemburgstraat wordt verlengd, dit t.e.m. huisnummer 14. Dit wordt aangeduid met een gele 
onderbroken lijn op de stoeprand.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

24. FIN - Opvolgings- en financiële rapportering 30/06/2022 - Kennisgeving

De Gemeenteraad neemt kennis van de opvolgings- en financiële rapportering d.d. 30/06/2022.

25. FIN - Belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grofvuil en snoeihout op 
afroep en op het gebruik van het recyclagepark, Diftar - addendum - Goedkeuring
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De gemeenteraad gaat akkoord met de belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, 
grofvuil en snoeihout op afroep en op het gebruik van het recyclagepark, Diftar – addendum.

26. FIN - Retributie op de verkoop van diverse afvalzakken - Goedkeuring

Met ingang van 1 januari 2023 worden volgende tarieven toegepast bij de verkoop van afvalzakken :

- PMD  zakken: € 1,50 per rol van 12 zakken van 60 liter
€ 3,50 per rol van 20 zakken van 90 liter

- Restafvalzakken (manifestaties) : 2,50 €/zak van 60 liter
- Luierafvalzakken: € 0,50 per zak van 30 liter

De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven zakken zijn de retributie 
verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de gemeente vastgestelde plaats(en).

De verkooppunten die afvalzakken te koop aanbieden krijgen € 0,25/rol commissie waarvoor zij een 
commissienota aan de stad opmaken. 

De gemeenteraadsbeslissingen dd. 30 januari 2006 en 29 mei 2006 betreffende de retributie op de 
verkoop van afvalzakken worden opgeheven met ingang van het in voege treden van huidige 
beslissing.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

27. Sociale zaken - Uitbetaling subsidies seniorenbonden werkjaar 2021 - Goedkeuring

De Gemeenteraad stelt de jaarlijkse subsidies aan instellingen ten dienste van seniorenbonden vast, 
zoals in het dossier opgenomen. De trekkers van de door de stad verleende en uitgekeerde toelagen (de 
seniorenbonden) moeten deze toelagen aanwenden voor de doeleinden bepaald zoals in hun statuten. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan de Financiële dienst worden overgemaakt voor 
betaalbaarstelling.

28. Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) - Samenwerkingsovereenkomst tussen stad 
Oudenaarde en Arteveldehogeschool (schooljaar 2022-2023) - Goedkeuring

De Gemeenteraad gaat akkoord dat we als lokaal bestuur een samenwerkingsovereenkomst afsluiten 
met de Arteveldehogeschool in functie van de opmaak van een omgevingsanalyse en actieplan inzake 
Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) tijdens het schooljaar 2022-2023. 

29. Sociale Zaken - Uitbetaling subsidies: samenwerkingsovereenkomst met CGG - 
Goedkeuring

De jaarlijkse subsidie aan CGG ten dienste van drugshulpverlening wordt vastgesteld, zoals in het 
gemeenteraadsdossier opgenomen (€ 32.784,9).

SECRETARIAAT - NOTULEN

30. Secretariaat - Goedkeuring notulen - Goedkeuring

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
gemeenteraadszitting van maandag, 27 juni 2022 goedgekeurd.
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